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Συλλαλητήριο για το βιβλίο 

Πληµµυρισµένες 
από παιδιά 
κάθε ηλικίας 
ήταν όλες 
σι εκδηλώσεις 
στους δύο 
«παιδικούς» 
χώρους της 
9ης ∆ιεθνούς 
Εκθεσης 
Βιβλίου της 
θεσσαλονίκης, 
ενώ µεγάλες ήταν 
και αι πωλήσεις 
παιδικών βιβλίων. 
«ΤΑ ΝΕΑ» ήταν 
ο επίσηµος 
χορηγός 
επικοινωνίας 
της έκθεσης 

Του Μανώλη Πιµπλή 

To πρώτο πράγµα που χτυπούσε στο 
µάτι του επισκέπτη Tns 9ns ∆ιεθνούε 
Εκθεσηε Βιβλίου Tns θεσσαλονίκηε, 

που ολοκληρώθηκε χθεε το βράδυ στα 
περίπτερα 13 και 15 Tns Helexpo, ήταν n 
µεγάλη προσέλευση στουε χώρουε των 
εκδηλώσεων. Συχνά γέµιζαν και σι έξι χώροι 

ταυτοχρόνωε - πέραν των δύο ακόµη 
που απευθύνονταν στα παιδιά. Χώροι που, 
αντίθετα µε άλλεε χρονιέε, ορίζονταν από 
χαµηλά χωρίσµατα έτσι ώστε να επιτρέπουν, 
όταν υπήρχε µια εκδήλωση ιδιαίτερα ελκυστική, 

ο κόσµοε να µην περιορίζεται oris 
διαθέσιµεε καρέκλεε. 

Κάηωδ έτσι συνωστίσθηκε πολύε κόσµοε 
µέσα και έξω από την αίθουσα όπου 

µιλούσε ο κινηµατογραφιστήε Εµίρ Κουστουρίτσα, 
αλλά το ίδιο συνέβη µε εκδη¬ 

λώσει όπου συµµετείχαν 
n βρετανίδα συγγραφέαε 
Βικτόρια Χίσλοπ, ο τούρκοε 
ιστορικόε Εντέµ Ελντέµ 
που εξηγούσε πώε µέχρι 
το 1830 σι αρχαιότητεε 
µπορούσαν να πωλούνται 
και να βγαίνουν εκτόε 
οθωµανικών συνόρων µε 
διαδικασίεε εξπρέε -, ο 
γαλλοαµερικανόε εκδότηε 
και συγγραφέαε Αντρέ Σιφρίν, 

ο σέρβοε θεατρικόε 
συγγραφέαε, πεζογράφοδ, 
σεναριογράφοε Ντούσαν 
ΚοβάσεΒιτε, n γαλλίδα συγγραφέαε και 
δηµοσιογράφοε Φλοράνε Νοαβίλ, οι ΕλληνεεΧρήστοεΧωµενίδηε, 

ΠώργοεΣκαµπαρδώνηε, 
θανάσηε Βαλτινόε, Ντίνοε 

Οι αγορέςστη 
∆ιεθνδεν 
ήταν λδικαιώνονεκδότη 

καΑντρέ 
Σιφότι 

«καλό βείναι 
αυτόπροσφέρεπου 

δεν ήθέλεις» 

Οι αγορές βιβλίων 
στη ∆ιεθνή Εκθεση 
δεν ήταν λίγες, 
δικαιώνοντας τον 
εκδότη και συγγραφέα 
Αντρέ Σιφρίν που είπε 
ότι «καλό βιβλιοπωλείο 
είναι αυτό που σου 
προσφέρει το βιβλίο 
που δεν ήξερες ότι 
θέλεις» 

Οπωε το ίδιο συνέβη σε 
όλεε σχεδόν tis εκδηλώσει 

του κύκλου «Μνήµη 
και Ιστορία» - κεντρικό 
θέµα λόγω Tns επετείου 
των εκατό χρόνων από 
την ενσωµάτωση Tns θεσσαλονίκηε 

στην ελληνική 
επικράτεια - αλλά και σε 
πολλέε ακόµη από ένα σύνολο 

διακοσίων για όλα τα 
γούστα. ρες 

ότι Και ενώ n κρίση και το 
κόστοε απέτρεψε επτά 
οκτώ αθηναίουε εκδότεε 

να ανεβούν στη θεσσαλονίκη, n έκθεση, 
που φιλοξένησε διακόσιοι, πληµµύρισε 
κόσµο. Οι πωλήσειε παιδικών Βιβλίων ήταν 
µεγάλεε, ενώ σι ενήλικοι ήταν διστακτικό- 

Χριστιανόπουλοε, Περικλήε Σφυρίδηε. τεροι και συχνά επισκέπτονταν το περί¬ 

πτερο που tous ενδιέφερε δύο και τρειε 
φορέε προτού υποκύψουν στον πειρασµό 
Tns αγοράε Βιβλίων. 

Πολλέε και σι εκδηλώσει Tns ΣερΒίαε, 
τπε τιµώµενηε χώραε, τπε onoias - χάρη 
και σε µεταφραστέβ όπωε n Γκάγκα Ρόoits 

- γνωρίσαµε µερικούε από tous πιο 
οπµαντικούε εκπροσώπουε. Ενώ υπήρχε 
καίπολύ εντονότερο από άλλεβ χρονιέε το 
στίγµα Tns θρησκευτικήε (ορθόδοξηε) παρουσίαε 

λόγω και µιαε ιδιαίτερηε σερβικήε 
τάσηε στην παραγωγή σχετικών Βιβλίων. 

«Ενθουσιασµένη», δήλωσε στα «ΝΕΑ», 
n συγγραφέεΒ του «Νησιού» και του «Νήµατοε» 

Βικτόρια Χίσλοπ, που είδε µια ατµόσφαιρα 
που σπάνια συναντά, όπωε είπε, oris 

ηολυάριθµεβ βρετανικέβ εκθέσειε. 

> ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
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ΘΕΜΑ 

Τα ιστορικά δεδοµένα, 
ειδικά εκείνα 
της εβραϊκής κοινότητας 
στη θεσσαλονίκη, είχαν 
την τιµητική τους 
λόγω και της επετείου 
των 100 χρόνων 
από την ενσωµάτωση 
της πόλης στο ελληνικό 
κράτος - στην 9η ∆ιεθνή 
Εκθεση θεσσαλονίκης 
που ολοκληρώθηκε χθες 

Αν ανατρέξει κάποιοε στην 
ιστορία Tns θεσσαλονίκηε, 
ειδικά στα χρόνια µετά την 

προσάρτηση Tns στο ελληνικό κράtos, 
όπωβ έκανε και n ∆ιεθνήε Εκθεση 

Βιβλίου, θα διαπιστώσει ότι, αντίθετύ 
από αυτό ποϋ γενικά πιστεύεται, 

πολύ µικρό ποσοστό των Εβραίων 
Tns θεσσαλονίκηε ήταν πλούσιοι. 
Εχουν γράψει αναλυτικά γι' αυτό 

το θέµα ιστορικοί όπωε ο Μαρκ Μαζάουερ, 
το υπενθύµισε όµωε µε τον 

τρόπο του και ο συγγραφέαε Πάννηε 
Μέγαε στην παρουσίαση του 

λευκώµατόε του «Ενθύµιον» των εκδόσεων 
Καπόν. 

«Πάνω από το 80% ήταν φτωχοί», 
είπε, «και ασκούσαν κυρίωε 

τρία επαγγέλµατα: ήταν ψαράδεε 
και ιχθυοπώλεε, ήταν χαµάληδεε 
και ήταν και τουλουµπατζήδεε, δηλαδή 

πυροσβέστεε - σι πυρκαγιέε 
τότε ήταν συχνέε». 

ΓΓ αυτό και όσοι πήγαν στο Ισραήλ 
συνέχισαν να ασκούν αυτά τα επαγγέλµατα, 

ενώ «n λέξη χαµάληε στα 
αραβικά έγινε συνώνυµη του Σαλονικιού». 

Υπήρχαν Βέβαια και σι πλούσιοι, 
ένα 5% περίπου. Ανάµεσα tous ο Σαούλ 

Μοδιάνο, ο δεύτεροε µεγαλύτεροε 
ιδιοκτήτηε ακινήτων σε όλη την 

Οθωµανική Αυτοκρατορία. Ηταν Βέβαια 
σι Αλατίνι, οι Φερνάντεζ, οι Τόρρεε 
Μισραχί. To υπόλοιπο 10%-15% 

ήταν n µεσαία τάξπ, µικρέµποροι και 
µικροεπιχειρηµατίεε. 

Οι περιοχέε όπου κατοικούσαν οι 
Εβραίοι, από την παραλία έωε την 
Εγνατία και από τον Ιππόδροµο έωε 
τα δυτικά κάστρα, σήµερα φαντάζουν 

προνοµιούχεε, τότε όµωε ήταν 
οι χειρότερεε: «Στενοί δρόµοι, διώροφα 

σπίτια κολληµένα το ένα στο 
άλλο, υγρασία και έλλειψη υπονόµων». 

Οσο για το εβραϊκό νεκροταφείο, 
των 800.000 τάφων (εκεί όπου 

είναι σήµερα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο), 
το οποίο καταστράφηκε 

ολοσχερώε επί Κατοχήε, ήταν µοναδικό 
στην Ευρώπη και µαρτυρούσε 

την αδιάλειπτη εβραϊκή παρουσία 
από τον 15ο αι. 

Οι εκδόσειε Καπόν, που έχουν 
συνεισφέρει στην αποτύπωση Tns 
πρόσφατηε - και όχι µόνο - ιστορίαε 

Tns θεσσαλονίκηε, µε Βιβλία 
όπωε το «θεσσαλονίκη 1912-2012. 
To µέλλον του παρελθόντοε» του Λέ- 
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Ιστορία γραµµένη ano χαµάλη^. 
i|)apd6es και τουλουµπατζήδε5 

Πολυεθνική 
µουσική 
συντροφιά της 
θεσσαλονίκης 
σε καρτ ποστάλ 
των αρχών του 
20ού αιώνα, ano 
το «Ενθύµιον», 
ρια επιλογή 
εβραϊκών καρτ 
ποστάλ από 
το 1897, όταν 
πρωτοεµφανίζονται 
οι καρτ ποστάλ, 
ως το 1917 και τη 
µεγάλη πυρκαγιά 
(από τη συλλογή 
του Γιάννη Μέγα 
που αποτελείται 
ano 80.000 καρτ 
ποστάλ) 

οντα Ναρ, «Περίπατοι στη Βυζαντινή 
θεσσαλονίκη» Tns Ευτυχίαε Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου, 

«Μετοχέε και 
οµόλογα. Μακεδονία-θεσσαλονίκη 
1870-1940» των Γιάννη Μέγα, ∆ηµήτρη 

Τάκα κ.ά., προσέφεραν µαζί µε 
το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 

και το Ιδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη 
πλούσιο υλικό για τη θεµατική 

έκθεση στο πλαίσιο Tns Εκθεσηε 
Βιβλίου. 

Η θεµατική έκθεση είχε τίτλο «Μνήµη 
και Ιστορία» και φιλοξένησε πλήθοε 

εκδηλώσεων. Ο επίκουροε καθηγητήε 
του Αριστοτελείου Γιώργοε 

Παπαναοτασίου µίλησε λ.χ. για τη 
γλωσσική πολυµορφία στη Μακεδονία 

των αρχών του 20ού αιώνα - µε 
αρΒανιτόφωνεε, Βλαχόφωνεε, σλαΒόφωνεε 

κ.ά. πληθυσµικέε οµάδεε 
-, αλλά και για τη δυσκολία γλωσσικήε 

ενσωµάτωσηε των Βουλγαρόφωνων 
πληθυσµών µετά το 1913, ιδίωε 

λόγω Tns κρατικήε εµµονήε να διδάσκονται 
ελληνικά σε καθαρεύουσα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε n συζήτηση 
του ιστορικού Χάγκεν Φλάισερ 

µε τη δηµοσιογράφο Μικέλα Χαρτουλάρη, 
όπου ο ειδικόε στιε δεκαετίεε 

του 1930 και του 1940 περιέγραψε τιε 
περίπλοκεε σχέσειε Ελλάδαε - Γερµανίαε, 

σι οποίεε για tous γνωρίζοντεε 
δεν εξαντλούνται στο σηµερινό 

χρηµατοδοτικό µπρα ντε φερ. Λίγοι 
θυµούνται ότι n αµνήστευση το 1959 

του Μαξ Μέρτεν, Βασικού υπευθύνου 
για την εξόντωση Tns εΒραϊκήε 

κοινότηταε, αλλά και n εκχώρηση του 
δικαιώµατοε δίωξηε των εγκληµατιών 

πολέµου στη Γερµανία από την 
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Και κάτι οικονοµικό, ano την 100xpovn ιστορία της θεσσαλονίκης, από 
λεύκωµα των εκδόσεων Καπόν: τίτλος δέκα µετοχών της Βιοµηχανίας 
(AE) Σοκολάτας και Ειδών Ζαχαροπλαστικής Φλόκα, από το 1934 

κυβέρνηση Καραµανλή οφείλονται 
«ons αφόρητεε πιέσειε τπε γερµανικήε 

κυΒέρνησηε στο πλαίσιο δανείου 
300.000 µάρκων». 

«To 1975 εξαφανίζονται και τα ίχνη 
των εγκληµάτων πολέµου καθώε οι 
σχετικοί φάκελοι, που επέζησαν και 
τπε χούνταε, πολτοποιούνται», πρόσθεσε 

ο Χάγκεν Φλάισερ. Για να... 
ολοκληρωθεί το έγκληµα τη δεκαετία 

του '80 µε το κάψιµο των φακέλων 
των αριστερών, πουέπίσηε περιείχαν 

στοιχεία για την εποχή, «σε 
κλίµα διακοµµατικήε οµοψυχίαε». 
Οπωε είπε ο Χάγκεν Φλάισερ, ακόµη 

και ο Χαρίλαοε Φλωράκηε χαιρέτησε 
την καταστροφή tous θεωρώνταε 
ότι έτσι τελειώνει συµβολικά 

µια εποχή διώξεων, ενώ αντίθετεε 
φωνέε ιστορικών, όπωε οι Νίκοε 

ΣΒορώνοε και Φίλιπποε Ηλιού, δεν 
εισακούστηκαν. 

«Τα φαντάσµατα υπάρχουν πάντα» 
«Ο ελληνική λαόβ ποτέ δεν ολοκλήρωσε το 
πένθοε του για τον εµφύλιο πόλεµο. Κάψαµε και 
τουε φακέλουε, µε αποτέλεσµα τα φαντάσµατα 

του εµφυλίου να υπάρχουν ακόµα γύρω µαε», 
είπε ο συγγραφέαε ΣάΒΒαε Μιχαήλ, µε αφορµή 
την εκδήλωση για το Βιβλίο τπε Κατερίναε Μάτσα 
«To αδύνατο πένθοβ και n κρύπτη - Ο τοξικοµανήδ 
και ο θάνατοε» (εκδ. Αγρα). «Υπάρχει µια τεράστια 
κρύπτη σε αυτή τη χώρα. Η ουσιαστική ατιµωρησία 
για τα κατοχικά εγκλήµατα, ακόµη και ότι κάποιοι 
µετατράπηκαν από δωσίλογουε σε κυΒερνήτεε, 
εµπόδισε το πένθοε. Και πολλοί νέοι οδηγούνται 
στα ναρκωτικά ακριΒώε επειδή δεν µπορούν να 
πενθήσουν µια απώλεια. Υπάρχει n περίπτωση pias 

κοπέλαε που έπεσε στα ναρκωτικά, µε πατέρα χουντικό 
αξιωµατικό που δεν φυλακίστηκε αλλά απλώε 

αποστρατεύτηκε. Κάποια στιγµή πήγε στο οστεοφυλάκιο 
του πεθαµένου πατέρα τπε, το έσπασε 

και πήρε τα οστά στο σπίτι. Μετά κατάφερε πια να 
µπει σε πρόγραµµα αποτοξίνωσηε». «∆εν πενθούµε, 

για να µη διαταράξουµε την τάξη των ζωντανών. 
Αν θέλουµε όµωε να τη διαταράξουµε, πρέπει 

πρώτα να διαταράξουµε την τάξη των νεκρών». 
«Σε παλιότερεε κοινωνικέε δοµέε (π.χ. φεουδάρχηε-κολλήγοε) 

n εξάρτηση είχε πρόσωπο. Σήµερα 
n εξάρτηση δεν έχει πρόσωπο, όλα χάνουν το πρόσωπο 

τουε, ακόµη και ο θάνατοε». 
> µ.π. 
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